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Liliana Sevillan tervehdys
Por una Sonrisan työ El Amparon slummissa asuvien lasten auttamiseksi on jatkunut tutuissa merkeissä. Suomesta saamamme taloudellisen tuen ansiosta olemme voineet pyörittää Pepe-kerhoa, läksykerhoa ja lastenruokalaa ja tehdä lisäksi
perhetyötä, jonka puitteissa on tuettu lasten koulunkäyntiä ja autettu mitä erilaisimmissa arjen ongelmissa. Vanhempien
kerhossa on opittu uutta Jumalan rakkaudesta ja rakkauden voimasta lastenkasvatuksessa.
Heinäkuussa 22 läksykerhoa käyvää lasta ja nuorta osallistui Casa Blancan maatilalla pidetylle kaksipäiväiselle lastenleirille, jonka teemana oli Jumalan rakkaus.

Monet lapsista eivät olleet koskaan aikaisemmin käyneet Bogotan ulkopuolella tai
uineet uima-altaassa. Ohjelmassa oli leikkiä, askartelua ja Raamatun opetusta. Iltaisin kokoonnuimme leirinuotion ympärille laulamaan ja paahtamaan vaahtokaramelleja, ja aamuvarhaisella menimme
ulos rukoilemaan ja kuuntelemaan linnunlaulua. Leirillä hymyiltiin ja halattiin paljon ja vuodatettiin myös ilon kyyneleitä.
Lapset, joista monet ovat jääneet vaille
oman isän rakkautta, saivat kokea monin
tavoin, millaista on Taivaanisän rakkaus.
Lasten yhteinen harras toivomus oli, että
pian järjestettäisiin uusi, samanlainen leiri.

Lapsia ja ohjaajia Casa Blancan leirillä. Ylhäällä vasemmalla Por una Sonrisan
toiminnanjohtaja Liliana Sevilla.

Venezuelalaiset tarvitsevat apuamme
Venezuelasta on saapunut Kolumbiaan
suurin joukoin taloudellista ahdinkoa
paenneita siirtolaisia, joilta puuttuvat
kaikki normaalin elämän edellytykset. Kokonaisia perheitä asuu taivasalla, ja puutetta on kaikesta - ruoasta, lääkkeistä ja
vaatteista. Puistoissa näkee aikuisia ja lapsia, joilla ei ole edes kenkiä. Myös turvallisuustilanne on huono. Yritämme Por una
Sonrisassa auttaa näitä ihmisiä parhaamme mukaan. Keräämme parhaillaan avustustarvikkeita syyskuun lopulla pidettävää avustustempausta varten, ja pitemmän tähtäimen tavoitteenamme on perustaa Pepe-kerho viidelletoista venezuelalaislapselle. Kyse olisi yhden lukuvuoden kestävästä projektista, jonka budjetti
on noin 10 000 euroa.
Olemme ottaneet Pepe-kerhoon Dilannimisen venezuelalaispojan. Hän asuu El
Amparon kaupunginosassa yhdessä äitinsä, isäpuolensa ja siskonsa kanssa. Samassa taloudessa hyvin ahtaissa oloissa asuvat myös Dilanin isovanhemmat sekä hänen setiään perheineen. Suvulla oli Caracasissa oma talo ja kohtuullinen toimeen-

tulo, mutta he joutuivat myymään talonsa
pilkkahintaan maan luisuttua taloudelliseen sekasortoon. Talon ja muun omaisuuden myynnistä saadut rahat riittivät
Kolumbiassa vain parin kuukauden vuokraan ja muutamiin huonekaluihin. Toivomme, että Dilanille löytyisi oma kummi tukijaksi ja esirukoilijaksi.

Venezuelan kriisin taustoja
Eric Franco
Venezuelan taloudessa elettiin huippukautta 1960-luvulla, ja tuolloin maan rahayksikkö bolivar oli Yhdysvaltain dollarin
jälkeen maailman vahvimpia valuuttoja.
Öljybuumin ansiosta Venezuela houkutteli paljon siirtolaisia Euroopasta ja monista
Lähi-Idän ja Etelä-Amerikan maista. Vuosia myöhemmin talous alkoi rappeutua
valtapuolueiden sisäisen korruption takia,
ja seurauksena oli 1990-luvulla hyvin voimakkaita talouskriisejä sekä sotilasvallankaappauksia. Tämä tasoitti tietä ns. 21.

vuosisadan sosialismille, mikä antoi väestön enemmistölle toiveita muutoksesta.
Toisen öljybuumin jälkeen 2000-luvun
alussa venezuelalaiset, varsinkin köyhät,
asettivat toivonsa Hugo Cháveziin, joka
erilaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla
haali itselleen yhä enemmän valtaa. Ulkomaisia yrityksiä kansallistettiin, ja yritysjohtajiksi asetettiin henkilöitä, joilla ei ollut
ammattitaitoa
tai
sopivuutta
tehtäviinsä ja jotka olivat yhtä korruptoituneita
kuin
edeltäjänsä.
Maailmanlaajuinen talouslama ja presidentti

Chávezin menehtyminen vaikeuttivat tilannetta entisestään, ja varapresidentti
Nicolás Maduron noustua valtaan Venezuela ajautui historiansa suurimpaan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen
kriisiin. Etelä-Amerikassa eniten siirtolaisia vastaanottaneesta maasta muuttaa
nyt pois tuhansia ihmisiä joka päivä. Suurin osa Venezuelasta lähteneistä siirtolaisista muuttaa Kolumbiaan tai jatkaa
Kolumbian kautta muihin maihin. Venezuelalla on Kolumbian kanssa pisin yhteinen raja, minkä lisäksi se on ainoa rajanaapuri, jossa virallinen kieli on yhteinen, espanja.
Monet venezuelalaiset kävelevät jopa
10-15 päivän matkoja, vähissä vaatteissa
ja huonoissa varusteissa, nälkäisinä, päästäkseen Bogotaan tai muihin kolumbialaisiin kaupunkeihin toiveenaan, että kärsimykset pian loppuisivat. Todellisuus perillä on kuitenkin ollut toinen. Kolumbiassa
he ovat kohdanneet ilmaston armotto-

muuden, eikä heille ole löytynyt pysyvää
asuinpaikkaa, lämmintä ateriaa tai turvattua työpaikkaa.
Epävirallisten tilastojen mukaan Kolumbiassa on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa venezuelalaista. Vaikein on tilanne lapsilla ja
nuorilla, joiden ongelmana asunnottomuuden ja ravinnon niukkuuden lisäksi on
se, että he eivät pääse kouluun. Kaduilla
näkee vanhempia lastensa kanssa pyytämässä kolikkoa ruokaan tai majapaikkaan.
Töitä saaneita käytetään hyväksi, ja monet koulutetut venezuelalaiset myyvät
makeisia julkisissa liikennevälineissä saadakseen elantonsa. Ihmiset kärsivät, koska he ovat menettäneet kaiken ja ovat nyt
maissa, joissa heillä ei ole edes vähimmäisedellytyksiä elämälle.
Kirjoittaja on Bogotassa asuva venezuelalainen, joka on mukana uuden Pepe-kerhon
suunnittelutiimissä.

Keräys Kolumbiaan muuttaneiden venezuelalaislasten
auttamiseksi
Por una Sonrisa suunnittelee venezuelalaislapsille tarkoitetun Pepe-kerhon
perustamista Ciudad Verde -nimiseen Bogotan esikaupunkiin, jonne on syntynyt yksi
Kolumbian suurimmista venezuelalaispakolaisten keskittymistä. Kerhon on määrä
toimia kahdeksan kuukautta, minkä jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan. Toiveena
luonnollisesti on, että tilanne Venezuelassa muuttuu ja siirtolaiset pääsevät pian
palaamaan kotimaahansa.
Keräyksen avulla kootaan varoja uuden Pepe-kerhon perustamiskustannuksiin, jotka
ovat noin 2000 euroa. Osa keräyksen tuotosta käytetään venezuelalaisille
lapsiperheille annettavaan hätäapuun, kuten ruokaan, lääkkeisiin, peittoihin, lämpimiin
vaatteisiin ja kenkiin. Bogotassa yölämpötila saattaa laskea lähelle nollaa, mikä on
hyvin rankkaa lämpimään ilmanalaan tottuneille ihmisille, jotka ovat lähteneet
matkaan kevyissä kesävaatteissa. Pienikin lahjoitus on suureksi avuksi. Lämpimän
aterian lapselle saa parilla eurolla ja lämpimän peiton alle kymmenellä eurolla.
Keräyksen tilinumero on Nordea FI51 1078 3000 2437 65 ja viite 28846.
Jumala lahjaasi siunatkoon!
Jos haluat ryhtyä venezuelaisen Dilanin kummiksi, ota yhteyttä kotisivujen kautta,
sähköpostitse info@kotikatulapselle.com tai soittamalla meille numeroon 044-3667009.
Kummimaksu on 35 euroa kuukaudessa.

Usko, toivo ja rakkaus ovat New Hope –kodin lasten
elämän eväät
Irmeli Kojonen
Kouluvuosi on alkanut Intiassa. Meillä
Suomessakin ollut epätavallisen kuiva
ja kuuma kesä saa miettimään, mitä
kuumuus mahtaakaan merkitä Intian
syrjäseuduilla, joilla ei ole sähköä eikä
terveydenhuoltoa ja joilla on puutetta
sellaisestakin perusasiasta kuten puhdas vesi.
Maaseudun vähäosaisten parissa juuri
kesä on yleensä vaikeinta aikaa. Köyhille

maaseudun kausityöläisille ei löydy töitä,
ja toimeentulo horjuu. Tukahduttava helle
on vaikea kestää hyväkuntoisenkin, saati
aliravitun ja heikkokuntoisen lapsen, jolle
ei ole saatavissa mitään apua. Kun kauan
kaivattu monsuunisade sitten lopulta iskee voimalla Bengalinlahden maaseudun
kyliin ja kaupunkeihin, voimakkaana virtana juokseva vesi huuhtoo mukanaan sillat,
tiet, ja savesta sekä palmunlehvistä kyhä-

tyt pienet asumukset, joista perheet hakevat itselleen suojaa öisin.
Lastenkodille uusia lapsia
Niinpä tämänkin kesän aikana lastenkodille on tuotu uusia lapsia. Nyt heidän äänensä kaikuvat jo iloisina pihamaalla. Takana on saapumispäivän uupumus ja jännitys. Lapset ovat jo asettuneet taloksi
toisten joukkoon. On saatu uudet, puhtaat vaatteet ylle, täit ja muut loiset on
häädetty ja hiukset leikattu siististi; elämä
näyttää muutenkin varmasti valoisammalta, vaikka monen pienen sisimmässä saattaa kaihertaakin koti-ikävä. Mutta niitäkin
lapsia on, jotka huokaisevat helpotuksesta, kun ei öisin enää tarvitse pelätä väkivaltaa vaan saa käydä levolle turvassa kuten lapsen tulee.
On saatu myös kouluvaatteet ja reppu,
ja edessä on monta uutta, jännittävää
asiaa. New Hope -kodin lapset iloitsevat
alkaneesta lukuvuodesta. Alakoululaiset,
joita on vähiten, kulkevat kävellen lähikouluun. 6-10 –luokkalaiset menevät kouluun autoriksalla. Voi sitä riemua kun saa
pukea ylleen kouluvaatteet ja ottaa ikioman koulureppunsa selkään! Nämä lapset osaavat arvostaa mahdollisuutta käydä koulua. Se näkyy myös siinä miten hyvin he pitävät huolta kirjoistaan ja koulutarvikkeistaan. Koulun jälkeen tullaan kotiin, vaihdetaan vaatteet, syödään välipalaa ja sitten on läksyjen vuoro. Niiden
teossa autetaan toinen toista ja tarvittaessa kysytään isommilta neuvoa. Prathibha iloitsee lasten hyvästä koulumenestyksestä. Toki lasten välillä on eroa, toiselle opintie avautuu helpommin, joku vilkkaampi lapsi ei taas malttaisi aina paneutua koulutehtäviin. Jokaista kuitenkin autetaan ja kannustetaan lapsen omien taipumusten mukaisesti ja niidenkin kohdalla, joilla alkutaival on ollut haasteellinen,
iloitaan pienistäkin askelista.
Moni New Hopen -kodin lapsi miettii
varmasti toiveikkaana, saako hänkin pian
omat kummivanhemmat kaukaa Suomesta, kun toiset, isommat lapset ovat ker-

toilleet heille omista kummeistaan. Kaikki
lastenkodin lapset voivat hyvin. Peruskoulun jälkeisiin ammattiopintoihin on siirtynyt tänä syksynä entistä useampi nuori.
Etsimme heille tukijoita (tukimaksu vuodessa), ja myös uusia kummeja tarvittaisiin, sillä lastenkodissa asuu tällä hetkellä
13 kummia vailla olevaa lasta. Kummimaksu on 44 euroa kuukaudessa. Jos tiedät
jonkun, joka voisi mahdollisesti kiinnostua
kummiudesta, vinkkaathan hänelle asiasta.
Rukousaiheena uudet tilat
Pienelle Kushal-pojalle, joka menetti äitinsä liikenneonnettomuudessa, kuuluu hyvää. Hänen pastori-isänsä on mennyt naimisiin ja nyt Kushalilla ja hänen siskollaan
on rakastava äiti. Kiitämme Herraa ja siunaamme tätiä, joka tätä ennen piti Kushalista hyvää huolta.
Keväällä kodilta valmistui ammattiin viisi
nuorta, joista osa on jo työelämässä. Heidänkin paristaan nousee työn jatkajia,
mikä on iso kiitosaihe. Samalla New Hope
koti painii kuitenkin mittavien haasteiden
edessä. Viranomaiset ovat antaneet kodille jatkoluvan ainakin seuraavaksi viideksi
vuodeksi, mutta he ovat tihentäneet
käyntejään ja huomauttaneet, että kodilla
pitäisi olla erilliset huoneet läksyjen tekoon ja ruokailuun ja lisäksi sairastupa. Sateiden jälkeen muun muassa erilaiset hyttysten levittämät sairaudet kuten denguekuume ja malaria ovat tavallisia, eivätkä lastenkodin lapsetkaan välty siltä kiusalta. Henkilökunnalle pitäisi myös olla
asianmukaiset tilat.
Pojathan jouduimme siirtämään väliaikaisiin vuokratiloihin jonkin matkan päähän New Hope -kodilta, mikä ei ole missään tapauksessa toimiva ratkaisu pitkällä
jänteellä. Prathibha toivoo ja rukoilee,
että lapset saataisiin saman kodin suojiin
ihan turvallisuus- ja käytännönsyistäkin.
Nyt jokapäiväisen elämän järjestäminen
vaatii ylimääräisiä ponnistuksia ja varoja,
kun pojat joutuvat olemaan erillisessä paikassa, joka ei ole tarkoitettu lastenko-

diksi. New Hope -kodin tontin takana olisi
kuitenkin myynnissä maakaistale, johon
olisi mahdollista rakentaa uudet erilliset
tilat tytöille ja pojille. Tarvitsemme nyt
esirukousta, että varat tähän löytyisivät.
Osa summasta on jo kasassa, mutta se ei
kuitenkaan yksinään riitä.
Lääkkeitä ja vaateapua kaukaisiin kyliin
Herra avasi Prathibhan ja Sudhirin tiimille
mahdollisuuden vierailla kolmessa syvällä
alkuperäisheimoalueella sijaitsevassa ky-

lässä. Kylät sijaitsevat kaukana toisistaan
ja matkanteko oli siksi haasteellista. Lähtiessä ei aina tiedä mitä on vastassa eikä
välttämättä sitäkään miten kauan matkaan kuluu, sillä kunnollisia teitä ei ole ja
loppureitti kukkuloille kiivetään jalkapatikassa. Tälläkin vierailulla he saivat
kuitenkin kosketuksen kyliin ja jakoivat vitamiineja, lääkkeitä sekä vaateapua niitä
kipeimmin tarvitseville vähäosaisille sekä
vanhuksille. Prathibha pyytää esirukousta
kylien puolesta, että evankeliumin valo
saisi edelleen levitä alueella.

INTIAN OPISKELUPROJEKTI
New Hope -kodin toiminnan piirissä on viitisenkymmentä lasta ja nuorta. Tänä vuonna
kouluopintonsa päättäneitä nuoria on poikkeuksellisen paljon. Heillä kaikilla on
unelmana päästä collegeen ja valmistua hyvään ammattiin. Intoa on valtavasti, mutta
ilman ulkopuolista tukea varattomalle nuorelle nousee opintie auttamatta pystyyn. Me
ilmaiseen koulutukseen ja hyvinvointiin tottuneet suomalaiset osaamme tuskin edes
kuvitella, miten hartaasti tukijaa vaille jäänyt New Hope -kodin nuori toivoo, että joku
kaukaisessa Suomessa saisi sydämeensä halun auttaa juuri häntä. Edessä on
kokonainen elämä, ja tuosta kaukaisesta suomalaisesta pitkälti riippuu, minkälaisen
suunnan tuo kallisarvoinen elämä saa.
Ammattiopintojen pituus vaihtelee 1-4 vuoteen, ja kustannukset vuotta kohti ovat noin
350 euroa. Halutessasi voit sitoutua yhden nuoren college-kummiksi, joka tukee
nuoren opiskelua 350 eurolla vuodessa. College-kummiksi voit ilmoittautua
kotisivujemme kautta tai ottamalla yhteyttä kummisihteeri Sirpa Jalokinokseen, puh.
040 216667, sipekinos@gmail.com. Voit myös tehdä haluamasi suuruisen
kertalahjoituksen nuorten opintorahastoon. Opiskeluprojektin viitenumero on 34445.
Iloista antajaa Jumala rakastaa!
LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO

Omatoimimatkailijoiden helmikuu
Casa Blancassa

Por una Sonrisan hallinnoima Casa Blancan maatila on varattu suomalaisille
omatoimimatkailijoille 28.1. - 28.2. Matkalle lähtijä ostaa itse lentolippunsa Bogotaan,
ja me autamme siitä eteenpäin. Tulemme sinua jopa lentokentälle vastaan. Pieni ryhmä
matkustaa 28.1. - 20.2. Air Francen lennolla. Voit lähteä tämän ryhmän mukana tai
valita itse lähtöpäiväsi ja matkasi pituuden. Majoituksen hinta Casa Blancassa on
tasosta riippuen 18 – 25 €/hlö/vrk. Myös puolihoito on mahdollinen. Halutessasi
pääset tutustumaan Por una Sonrisan työhön Bogotassa, ja pientä lisämaksua vastaan
voit osallistua Karibianmeren rannikolle Cartagenaan tehtävään retkeen.
Jos olet aina haaveillut matkasta Etelä-Amerikkaan, nyt sinulla olisi elämäsi tilaisuus
toteuttaa tuo unelma pienelläkin budjetilla. Esimerkiksi Lufthansan edestakaiset
lennot Bogotaan ovat tällä hetkellä alle 800 euroa. Lisätietoa matkasta ja Casa
Blancasta www.kotikatulapselle.com.
Toimitus ja taitto:
Leila Ponkala, Henri Pelkonen, Sirpa Jalokinos
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